
 ضيقسم النسج و التشريح املر
  

  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ماجستري  سهى بريقع .د  1
2008  

  حتري التغريات يف بنية الغشاء القاعدي يف السرطانات البشروية 

  فراس اخلالدي .د  2
  ماجستري

  حتري درجة اخلطورة السريريه لورم مصورات امليناء   2009

  فيصل العلي .د  3
  ماجستري

2010  
  نسيج الغدد اللعابية وزع اخلاليا العضلية البشروية يف بعض األورام اخلبيثة اليت تصيب حتري الفعالية التكاثرية و ت

  رانية عثمان .د  4
  ماجستري

  انب توزع اخللية العضلية البشروية يف الغدد اللعابية عند األر تكاثر وحتري   2010

  عداس عبد اهللا. د  5
  دكتوراه 

2010  
  دراسة مقارنة بني منظمات الدورة اخللوية و مستقبالت عامل النمو البشروي يف السرطان البشروي الفموي

  وإنذار هذا السرطان   حتري تعبريية بعض بروتينات دورة حياة اخللية يف السرطان املخاطي املشبه بالبشروي يف الغدد اللعابية لتحديد تنشؤ     2011ماجستري        ر نادر عبدهاهز.د  6
  )كيميانسيجية مناعية دراسة (         يف السرطان شائك اخلاليا للرأس والعنق  P53الربوتني ل حتري سبيل تعط  2011ماجستري       سام اجلوخدارايا بم.د  7

 أنس رباطة. د  8
  ماجستري 

               2011  
جتاه السرطان شائك اخلاليا الفموي املستحدث لدى ) Alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 -1(دراسة فعالية الفيتامني   د  

  )اهلامستر ( حيوانات التجربة 

  ماجستري عبد اهللا الشيخ. د  9
2012  

  دراسة ارتباط بني التنشؤ الوعائي و الفعالية التكاثرية للخلية العضلية البشروية  يف الورم الغدي متعدد االشكال

  شكري البكري. د  10
  ماجستري

   الكيس التاجي و ورم مصورات امليناء و ورم مصورات امليناء الناشئ عن كيس تاجي بني PTCHدراسة مقارنة لتعبريية موروثة ال   2012

  ماجستري امرية النور. د  11
2012  

  دور التغذية يف اآللية االمراضية للسرطانات البشروية املخاطية

 طارق الذهيب. د  12
  ماجستري

  يف كل من االستجابة املناعية ودرجة اخلباثة يف السرطان شائك اخلاليا الفموي HLA-Iدور معقد التوافق النسيجي   2012

  حتري تعبريية بعض الوسائط االلتهابية يف السرطان شائك اخلاليا الفموي وعالقتها بالتنشؤ الوعائي ودرجة التمايز         ماجستري  حمسنة الدعبل. د  13
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم
2012  

  مهند قزاز. د  14
  دكتوراه

2013  
  أثر فعل التحريض احليوي لليزر على احداث االمتصاص باألنسجة الصلبة أثناء احلركة السنية التقوميية 

  ماجستري    روال عز الدين. د  15
              2013  

ستقبل عامل النمو البشروي يف حتديد درجة خبث االصابة بالسرطان البشروي شائك اخلاليا يف احلفرة دراسة كيميا نسيجية مناعية لدور م
  الفموية 

  دمية سكيكر. د  16
  ماجستري 

             2014  
يف اجليب  ثيف التنشؤ الوعائي يف السرطان شائك اخلاليا املستحد Alpha,25-DihydroxvitaminD-1  3دراسة أثر فيتامني د

  اخلدي للهامستر

  ماجستري  عالء الشيخ .د  17
2015  

  يف كل من ورم مصورات امليناء والكيس التاجيEGERوعامل النمو البشروي VEGFحتري تعبريية كل من عامل النمو البطاين الوعائي 

  رشا حممد.د  18
  ماجستري 

  حتري وجود وامسات مميزة للخاليا اجلذعية يف عينات السرطان شائك للرأس والعنق  2015 

  ماجستري   بدور غرة.د  19
 2015  

  دراسة تأثري السكري املستحدث على الكوالجني من النمط الرابع يف الغدد اللعابية عند األرانب 

  رنا إبراهيم .د  20
  ماجستري 

  اللصق بني اخللوية ودرجة خباثة السرطان شائك اخلاليا الفموية العالقة مابني بروتينات  2015 

  ماجستري   ساميا كزبري.د  21
 2015  

  دراسة مناعية لتحري دور بعض الربوتينات يف حتول الورم الغدي متعددة األشكال حنو اخلباثة

  حممداخلطاب .د  22
  ماجستري 

  لبطاين يف الغدد اللعابية عند األرانبدراسة تأثري السري املستحدث على النمو الوعائي ا  2015

  ماجستري   عالء نصر .د  23
 2015  

  يف سوء التصنع البشروي يف املخاطية الفمويةB-Cateninحتري تعبريية واسم التحول الظهاري امليزانشمي 

  فادي ابو مسرة. د  24
  ماجستري 

  ورم مصورات امليناء والكيس التاجي والكيس اجلذري بني Ki67وP53دراسة مناعية كيميائية نسيجية مقارنة لتعبريية   2015 

  أمرية النور.د  25
  ماجستري 

 2016  
  دراسة فعالية االميجدالني كعالج داعم يف السرطان شائك اخلاليا للرأس والعنق
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  شريهان باشا. د  26
  ماجستري 

  يف السرطان شائك اخلاليا للرأس والعنقIIIوIVحتري تعبريية الكوالجني   2016 

  حتري فعالية اخللية العضليةالبشروية يف الغدد اللعابية عند األرانب يف سياق املعاجلةالشعاعية   2016         دكتوراه  رانية عثمان .د  27

  دكتوراه   مايا اجلوخدار . د  28
2017  

دراسة سرسرية (ئك اخلاليا للرأس والعنق حتري تعبريية بعض بروتينات الغزو يف النقائل العقدية ومقارنتها بورمها األويل يف السرطان شا
  ) كيميانسيجية مناعية

  خالد زيد. د  29
  دكتوراه 

2017  
  ة احلفرة الفموية-على بعض مشعرات التنشؤ الورمي و عملية التحول الظهاري امليزانشيمي يف انسج rh-BMP2دراسة تأثري بروتني 

  ماجستري   صفا زكريا. د  30
 2018  

  لوجينني يف كل من ورم مصورات امليناء و الكيس التاجي و الورم السين الكيسي املتقرندراسة تعبريية االمي

  ميان صبح. د  31
  ماجستري 

  حتري تعبريية بعض عوامل التنشؤ الوعائي و االلتصاق اخللوي يف الورم الكيسي املتقرن سين املنشأ والكيس التاجي  2017 

  دكتوراه   حبيب السلوم. د  32
2017  

  يف بعض اورام لغدد اللعابية  P53ل تعطل الربوتني حتري سب
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